แนวปฏิบัติการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านระบบ Online
ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1-4 ประจาปีการศึกษา 2563
1. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านระบบ Online
ให้ ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกที่ ได้ยื นยั นสิ ทธิ์ การเข้ าศึกษา และช าระเงิ นค่ าธรรมเนียการศึ กษาเรี ยบร้ อยแล้ ว
ด า เ นิ น ก า ร ร า ย ง า น ตั ว ผ่ า น ร ะ บ บ ร า ย ง า น ตั ว online เ พื่ อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เ ป็ น นิ สิ ต ที่ web site
http://reg.nu.ac.th/studentregister สามารถด าเนิ น การได้ ตั้ งแต่วั น ที่ 6-16 มิถุ น ายน 2563 โดยต้ อ ง
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.1 บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ครบถ้วนและถูกต้อง
1.2 Upload ไฟล์รูปถ่ายที่สวมชุดเครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขนาด 1 นิ้ว ขนาด 300 x 400
pixels ความละเอียด 300dpi ขนาดความจุไม่เกิน 1.5 Mb นามสกุลไฟล์ .jpg
1.3 Upload ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงว่าเรียนจบหลักสูตรแล้ว โดยให้ สแกนเอกสารเป็นไฟล์
PDF ทั้งด้านหน้ า-ด้านหลั งให้ อยู่ ในไฟล์ ( .pdf ) เดียวกัน โดยไฟล์ เอกสารที่ สแกนต้องครบถ้ว นชัดเจนและ
สามารถอ่านได้
1.4 Upload ใบตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2-4) ผลการตรวจร่างกายที่ระบุ
ชื่อ-สกุล หลักสูตรสาขาวิชาให้ชัดเจน ลงนามโดยแพทย์ผู้ตรวจและมีตราประทับของโรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจ
โดยผลการตรวจร่างกายจะต้องไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่เข้ารับการตรวจ โดยให้สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF
(.pdf) ที่สแกนชัดเจนและสามารถอ่านได้
*** ทั้งนี้ ยกเว้นให้ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 Portfolio ไม่ต้องแนบผลการตรวจร่างกาย
1.5 สั่งพิมพ์แบบระเบียนประวัติ หลังจากทารายการที่ 1.1 – 1.4 เรียบร้อยแล้ว โดยเอกสารที่จะได้รับ
หลังจากสั่งพิมพ์ระเบียนประวัติ มีดังนี้
- แบบระเบี ย นประวัติ นิ สิ ต (น าเอกสารมายื่ น ด้ ว ยตนเอง พร้ อ มกั บ เอกสาร ปพ.1 ฉบั บ จริ ง
ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ตามกาหนดการในข้อที่ 4)
- User Account และ E-mail Account ส าหรั บ เข้ า ระบบต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น ระบบ
ทะเบียนออนไลน์ (REG), E-mail, WIFI ของมหาวิทยาลัย และระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฯลฯ
- แบบแสดงเจตนาระบุ ชื่อบุคคลที่จะเป็นผู้ รับเงินช่ว ยเหลื อกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลั ย
นเรศวร (นามายื่นด้วยตนเอง ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ตามกาหนดการในข้อที่ 4)
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- หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (นามายื่นด้วยตนเอง ในวันที่ 15-16 สิงหาคม
2563 ตามกาหนดการในข้อที่ 4)
1.6 สมัครเข้าอยู่หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
https://dorm.nu.ac.th ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 ช าระเงินค่าหอพักผ่านธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ได้ ทุ กสาขาทั่ ว ประเทศ ระหว่า งวั น ที่ 9-11 มิ ถุน ายน 2563 สามารถสอบถามข้ อ มูล เพิ่ มเติม ได้ ที่
0-5596-1284 ถึง 90
1.7 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ online ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563
1.8 ศึกษาคู่มือและขั้นตอนการเรียน/สอนออนไลน์ให้เข้าใจอย่างละเอียด
1.9 นิสิตที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) สามารถศึกษา
รายละเอี ย ดได้ ที่ https://www.acad.nu.ac.th/studentloan/ (กรณี นิ สิ ต ผู้ กู้ ร ายใหม่ ใ ห้ รี บ ด าเนิ น การขอ
รหัสผ่านได้ที่ www.studentloan.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
** ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า นิสิตให้ข้อมูลและยื่นเอกสารอันเป็นเท็จ หรือมีการปลอมแปลง
เอกสาร มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. นิ สิ ตสามารถตรวจสอบรายวิ ช าเรี ย น-ตารางเรี ยน ที่ เว็ บไซต์ ระบบทะเบี ยน online (http://reg.nu.ac.th)
ได้ตั้งแต่ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (มหาวิทยาลัยจะดาเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต้น/2563
ให้ กับ นิ สิ ตใหม่ทุกคน ส าหรั บ ภาคเรี ย นปลาย/2563 เป็นต้นไป นิสิ ตต้องทาการลงทะเบียนเรียนด้ว ยตนเอง
โดยให้ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://reg.nu.ac.th/)
3. การทาบัตรประจาตัวนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้นิสิตทาบัตรประจาตัวนิสิตกับธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่
8-9 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่

วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 63

เวลา
09.00-10.30 น.
10.30-11.00 น.
11.00-12.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-15.30 น.

คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจฯ
คณะสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
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วันที่

เวลา
09.00-10.30 น.
10.30-11.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 63

11.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ฯ

**ทั้งนี้ ให้แต่งชุดนิสิตให้เรียบร้อย และมาก่อนเวลา 15 นาที โดยให้นิสิตทุกคนต้องนาบัตรประจาตัว
ประชาชนตัวจริง (เท่านั้น) มาด้วย
4. การยื่นเอกสารรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยตนเอง
ให้ นิ สิ ต ยื่ น เอกสารรายงานตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นิ สิ ตมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรด้ ว ยตนเองในวั น ที่ 15-16
สิงหาคม 2563 ณ โดมอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่

วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 63

เวลา
09.00-10.30 น.
10.30-11.00 น.
11.00-12.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-15.30 น.

คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจฯ
คณะสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
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วันที่

เวลา
09.00-10.30 น.
10.30-11.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 63

11.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ฯ

เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย
ตนเองมีดังนี้
4.1 ใบระเบียนประวัตินิสิตที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว (ตามข้อ 1.5)
4.2 ใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4-6 (ปพ.1) ที่แสดงว่า
จบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว (โดยต้องนาฉบับจริงมาแสดงด้วย)
4.3 บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง ของผู้มารายงานตัว
4.4 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้ง นี้ หากมี ข้ อสงสั ย สามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่ม เติม ได้ ที่ งานทะเบี ย นนิ สิ ตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-8300, 0-5596-8308, 0-5596-8310, 0-5596-8311
และ 0-5596-8324

